Frivilliges
Festdag

Igen i år hylder Silkeborg Kommune de
frivillige, som yder en kæmpe indsats rundt
om i kommunens foreninger. Det sker med
invitation til musicalen The Sound of Music,
som spiller i JYSK Musikteater fredag 18.
oktober 2019.

FREDA
G 18. OKTOBER 2019 - KL. 18.30-22.00

Program
18:30:
Velkomst ved borgmester Steen Vindum, formand
for Socialudvalget Helle Gade og formand for
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Johan Brødsgaard
i foyeren i JYSK Musikteater.
19:30:
Musicallen The Sound of Music spiller i Store Sal

Tilmelding
Tilmelding til arrangementet åbner
søndag 1. september kl. 12:00 via linket her.
Se, hvordan du tilmelder dig ved at bestille en billet i
vejledningen nederst på siden. Du kan bestille én billet
per person.

Hvis alle billetter er væk, når du vil tilmelde dig, kan
du komme på en venteliste ved at sende en mail
til alv@silkeborg.dk, hvor du skriver navn, e-mail,
telefonnummer og hvor du er frivillig. Du bliver kontaktet,
hvis vi får mulighed for at tildele dig en billet.
Der er to pladser til kørestolsbrugere. Er du
kørestolsbruger, bedes du kontakte alv@silkeborg.dk.

Om The Sound of Music
The Sound of Music er den autentisk og dramatiske,
men også romantiske historie om den livsglade novice
Maria, der bliver guvernante for Kaptajn von Trapp’s
syv børn. Kaptajn von Trapp er en streng mand, der
opdrager børnene med streng militærisk disciplin. Maria
vinder dog hurtigt børnenes tillid med sin livsglæde,
musikalitet og lattermilde væsen. Gradvist blomstrer
kærligheden mellem Maria og Kaptajn von Trapp, og
fremtiden tegner

lyst og lykkelig. Men nazismens indtog nærmer sig livet i
de østrigske alper, og den lille familie må sammen flygte
over bjergene.

Om frivilliges festdag
Frivilliges Festdag er arrangeret af Silkeborg Kommune
og repræsentanter fra det frivillige foreningsliv i
kommunen. Initiativtager til Frivilliges Festdag er
Silkeborg Byråd, som ønsker at fejre, hylde og takke for
den store frivillige indsats. Silkeborg Byråd finansierer
Frivilliges Festdag.

Venlig hilsen den frivillige arbejdsgruppe
•

Hanne Rasmussen, formand for Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd

•

Erik Isager, repræsentant fra Idrætsrådet i Silkeborg
Kommune

•

Hans Løkke, formand for Silkeborg Teaterkreds

•

Susanne Kolby Rahbek, sogne- og korshærspræst
i Silkeborg Kirke

•

Anna-Louise Sørensen, frivilligkoordinator på
ældreområdet

•

Helene Langgaaard, repræsentant fra
Frivilligcenteret i Silkeborg

Der er i alt 700 billetter, som bliver fordelt efter
først-til-mølle princippet.

Vejledning
•

Klik på linket her

•

Klik på den plads du gerne vil sidde på, og klik på
”Tilføj til kurv” i øverste højre hjørne.

•

•

Klik på ”Gå til betaling”.

•

Du er nu på siden med overskriften ”Vælg levering”.
Her krydser du af i feltet: ”Print selv”(krydser du af
i feltet: ”Jeg ønsker billetterne tilsendt” koster det
40 kr.). Klik på: ”Gå til betaling”.

•

Er du ikke allerede oprettet som kunde i JYSK
Musikteater, skal du oprette dig som kunde.

•

Klik på ”Godkend og gå til betaling”.

Under ”Vælg pris” vælger du: Frivilligbillet”. ” Klik
på ”Tilføj til kurv”

•

Du kommer til siden med overskriften: ”Betaling
godkendt”. Du kan nu klikke på ”Udskriv mine
billetter nu”. Du får også billetterne tilsendt pr. mail,
hvor du kan gemme billetten og vise den frem på
din mobil ved indgangen.

OBS! Det er kun muligt at bestille én billet per person.
Bestiller du en billet, som du alligevel ikke skal bruge,
bedes du kontakte JYSK Musikteater på telefon: 89 20
30 50.
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Sådan tilmelder du dig Frivilliges Festdag

